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RESOLUCIÓ d' inscripció al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya de la
modificació deis estatuts efectuada per I'entitat esportiva denominada CLUB DE TIR DE
PRECISIÓ TERRASSA

Fets

1. L'entitat esportiva denominada CLUB DE TIR DE PRECISIÓ TERRASSA, inscrita al Registre
d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 2073, ha presentat en aquest
Consell Catalá de I'Esport la documentació relativa a la modificació de la seva norma estatutária,
aprovada per acord de I'Assemblea General Extraordinaria de 28 de febrer de 2009.

2. La Secció de Registre i Assessorament Jurídic d'Entitats Esportives ha proposat la inscripció
registral de la modificació estatutária esmentada.

Fonaments de dret

1. La modificació aprovada s'adapta a les previsions del Oecret 215/2008, de 4 de novembre, de
modificació del Oecret 145/1991, de 17 de juny, de regulació de la constítucíó, les classes i el
registre de clubs i associacions esportius i d'aprovació del Reglament del seu régim i
funcionament intem , com també, al Reglament de régim i funcionament intern deIs clubs i
associacions esportius, aprovat pel Oecret 145/1991, de 17 de juny, i modificat parcialment pel
Oecret 96/1995, de 24 de mea;

2. Al fet esmentat hi és d'aplicació I'article 7.2 de la Llei de I'Esport, aprovada pel Decret legislatiu
1/2000, de 31 de juliol, i I'article 12.1, c) del Decret 145/1991, de 17 de juny.

3. L'article 2, punt 2, apartat k) del Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els 6rgans rectors i el
funcionament del Consell Cata la de l'Esport, confereix a la persona que ocupa la presidencia
d'aquest organisme la competencia d'inscriure al Registre d'entitats esportives les modificacions
d'estatuts deis clubs i associacions esportius.

Per tant, resolc:

Inscriure en el Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya els nous estatuts de
I'entitat denominada CLUB DE TIR DE PRECISIÓ TERRASSA, aprovats per acord de l'Assemblea
General Extraordinaria de 28 de febrer de 2009.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs d'alcada davant el vicepresident del Govern de la
Generalitat de Catalunya, en el termini d'un mes des del dia següent a la seva notificació, segons
estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Esplugues de Llobregat, 30 de juliol de 2010.
I

El director del Consell Catalá de I'Esport
P.d. (Resolució VCP/3257/2009, de 5 de novembr
DOGC núm. 5514, de 26.11.2009)
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Núm. ins. 2c-=J.3

ESTA TUTS DEL CLUB DE TIR DE PRECISIÓ TERRASSA

cAPírOL l. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

El CLUB DE TlR DE PRECISIÓ TERRASSA és una entitat privada constituida
L'ANY 1.945, formada per persones físiques, amb personalitat jurídica propia i
capacitat d'obrar, que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la practica
continuada de /'activitat física i esportiva sense finalitat de lucre, essent /'activitat
esportiva principal de /'entitat de cerécter federal.

Article 2

El domicili social s'estableix a la ciutat de Terrassa (08227), al camí de Can Bondia
nº2.

Article 3

El CLUB DE TlR DE PRECISIÓ TERRASSA té com a principal modalitat esportiva
la de Tir Olímpic i s'afiliara a la Federació Catalana de Tir Olímpic. El Club de Tir
de Precisió també practica les disciplines de carrabina, pistola, armes curtes
esportives, armes históriques, alta precisió i recorreguts de tiro

A tal efecte, la Junta Directiva de /'entitat podra acordar la creació de seccions per
a la practica d'altres modalitats esportives. En el supósit de practica federada
d'aquestes modalitats, /'entitat s'afiliara a les federacions esportives catalanes
corresponents, la qual cosa haura de comunicar-se al Registre d'entitats
esportives.

Article 4

Sens perjudici que la seu social i /'ambit principal d'actuació radiquin a Terrassa,
les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un ambit territorial
determinat.
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Article 5

El funcionament de /'entitat esportiva es regeix per principis democruce i
representatius, i la sobirania plena resideix en /'Assemblea General de socis i
sacies.

L'entitat es regeix pel Text únic de la L/ei de /'esport, aprovat pel Decret legislatíu
1/2000, de 31 de juliol, per altres disposicions que la despleguin, pel Decret
145/1991, de 17 de juny i pel Decret 96/1995, de 24 de mar9, i pel decret
215/2008, de 4 de novembre. Es regeix, també, pels seus estatuts i pels
reglaments de desplegament aprovats per /'Assemblea General. Subsidiariament,
són d'aplicació les normes reguladores de la Federació Catalana de Tir Olimpic.

cAPírOL 11.DELS SOCIS

Article 6
Són socis de /'entitat les persones físiques que havent sol·licitat /'admissió
miljan9ant el procediment estatutari i reglamentarí corresponent, hagin estat
acceptats per la junta directiva. Els socis podran ser de les classes següents:
numeraris, numeraris d'honor, numeraris de merit i aspirants.

1. Són socis numeraris totes les persones majors d'edat que satisfacin la quota
social establerta.

Seran socis numeraris d'honor, aquel/es persones a qui /'assemblea general
confereixi aquesta distínció, i tíndran un I/oc de preferencia en els actes oficials
de /'entítat.

Seran socis numeraris de mem aquel/es persones amb una antiguitat sense
interrupció de més de vim-i-cinc anys com a socis de /'entitat, i que al mateix
temps tinguin mes de seixanta-cinc anys d'edat. La condició de soci numerarí de
mén: requerir a acord de la Junta Directiva despres de la instrucció d'un
expedient per acreditar-ne els requisits.

Els menors de divuit anys seran qualificats com a socis aspirants i tíndran dret a
l'ús de les insta¡'lacions socials mitjan9ant la quota que fixi /'assemblea general i
passaran automaticament a ser socis numeraris en complir la majoría d'edat.

La junta directiva pot proposar la creació d'altres tipus de socis, i /'aprovació deIs
quals, i les condicions per les quals s'hagin de regir, coneeponote a la decisió
de /'assemblea general.
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2. L 'expedient d'ingrés d'un soci estara regulat en el reglament de regim intenor
del club, i incloura com a mínim un escrit de sol, licitud en que figurin el desig de
pertanyer a /'entitat, les dades personals i la declaració expressa que
/'interessat es compromet a complir les obligacions que imposa la legislació
específica aplicable a /'entitat, i també els estatuts socials, reglaments interns i
acords adoptats validament pels orqen« de govern de I'entitat.

3. En cas d'incompliment de les obligacions de soci es podra acordar amb cetéae:
temporal, i mentre es tramita el corresponent expedient con tradictori, la
suspensió de la condició de soci. la qual cosa caldra que sigui notificada al soci
amb especificació deIs recursos contra aquesta decisió. La condició de soci sera
recuperada quan quedin restablertes les condicions incomplertes.

4. La condició de soci es perd:

a) Per voluntat propia comunicada formalment per escrit a la Junta Directiva.

b) Per acord de la Junta Directiva basat en faltes de cuécte: molt greu, amb
audiencia previa a l'interessat i la corresponent incoació, tramitació i
resolució, d'expedient disciplinari.

5. La condició de soci pot quedar suspesa, a petició raonada de l'interessat davant
de la Junta Directiva, per un període maxim de dos anys. Transcorregut aquest
termini sense petició d'aixecament de la suspensió per part de /'interessa't, es
perdra definitivament la condició de socio

6. Els socis numeraris tenen els drets següents:

a) Participar amb veu i vot a I'assemblea general.
b) Ser electors i elegibles per als cétrecs deIs órgans de govern de /'entitat.
c) Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals
organitzades per /'entitat.

7. Són obligacions deIs socis numeraris:

a) Abonar les quotes d'en trada, periódiques, derrames o qualsevol altra que
estableixin els organs de representació o de govern.

b) Complir els estatuts de /'enUtat, els reglaments interns i e/s acords deIs
otqens de representació o de govern adoptats va/idament en I'ambit de les
seves comoetenciee.
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c) Contribuir al compliment de les activitats de /'entitat, tant esportives com de
participació en els órgans directius, consultius, o de govern, quan escaigui.

d) Facilitar un domicili per al lIiurament de les comunicacions de /'entitat i
notificar els canvis d'aquesta edrece.

CAPíTOL 11I. ÓRGANS DE REPRESENTACIÓ, DE GOVERN I
D'ADMINISTRACIÓ

Article 7
1. Els organs de representació, govern i administració seran /'Assemblea General, i
la Junta Directiva.

2. L 'Assemblea General és /'organ suprem de govern del club, i els seus acords
són vinculants per a tots els socis i per a la Junta Directiva.

3. Integren /'Assemblea General tots els socis numeraris majors d'edat que no
tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatoria, i que
tinguin un any -com a mínim- d'antiguitat.

4. L 'Assemblea General pot ser ordinaria o extraordinaria. És ordinaria /'assemblea
que preceptivament s'ha de dur a terme un cop a /'any, i necessériement dins
deIs cuatre mesos naturals posteriors a la data de tancament de /'exercici, per
coneixer i aprovar, com a mínim, les meiene: següents: memoria de les
activitats realitzades, liquidació de /'exercici vencu: i pressupost per a /'exercici
economic següent.

Són extraordinaries totes les altres assemblees que es convoquin en el curs de
/'exercici.

5. L 'Assemblea General, a més de les competenctee esmentades al punt anterior,
té competencia especial en les metenes següents:

a) Aprovació i fixació de la quantia de les quotes ordinaries i d'entrada, lIevat
que la modificació tingui únicament la finalitat de restablir el seu valor, i amb
aplicació com a msxim del percentatge de variació de /'índex general de
preus al consum (IPC), des de /'ultima modificació.

b) Aprovació i fixació de quotes extreottúnenee o derrames
c) Adquisició, venda o gravamen deIs béns mobles o immobles de /'entitat el
valor deIs quals excedeixi del 20% del pressupost anual de /'exercici.

d) Regim disciplinari.
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e) Propostes que els socis vulguin presentar a /'assemblea, sempre que tingui el
suport del 5% deIs socis amb dret a vot de /'entitat, segons el cens tancat a
31 de desembre anterior a la data de /'Assemblea.

f) Modificació deIs Estatuts.
g) Designació d'auditors de comptes, que ho seran per un termini mínim de 2
anys i un maxim de 5.

h) Proposta de fusió o segregació de I'entitat.
i) Dissolució de /'entitat.

Article 8
1. La convocatoria de les Assemblees s'ha de fer per acord de la Junta Directiva, a
instancia propia o a petició deIs socis. En aquest últim suposit, sempre que el
tema proposat per a la seva deliberació no es refereixi a una qüestió ja tractada i
resolta pel propi organ assembleari en els últims sis mesos anteriors a la data
de la so¡'¡icitud, es tindra I'obligació de convocar-la si ho demanen un mínim
d'un 10% deIs socis numeraris. Des del dia que la Junta Directiva rebi la
so¡'licitud en forma deIs socis, fins a la convocatoria de I'assemblea no poden
passar més de 30 dies naturals.

La informació sobre les materies objecte de I'Assemblea, ha de posar-se a
disposició deIs socis en el domicili del club, com a mínim durant els 10 dies
naturals anteriors al de la data de celebració de I'Assemblea.

Les convocetones s'han de publicar en un diari d'amplia difusió a Terrassa, per
tramesa directa a tots els socis, i per anunci al taulel/ d'anuncis del club.

2. Les Assemblees Generals restaran validament constituTdes en primera
convocatoria quan hi concorrin la meitat deIs seus membres, i en segona
convocatoria amb independencia del nombre d'assistents. Entre la primera i la
segona convocatoria han de transcórrer al menys 30 minuts.

3. Els acords s'han de prendre per majoria deIs presents en el moment de la
votació, excepte en aquel/es meienes en que s'hagi previst una majoria
qualifica da.
En concret es preveu que per /'adopció d'acords d'adquisició, venda o gravamen
deIs béns mobles o immobles de I'entitat el valor deIs quals excedeixi del 20%
del pressupost anual de I'exercici, sigui necessari el vot favorable d'un mínim de
2/3 deIs assistents a I'assemblea.
De igual manera, per I'adopció d'acords de fusió, segregació, o dissolució del
club, sera necessari un ouotum d'assistencia d'un mínim del 51% deIs socis
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membres de pIe dret del club, i /'acord s'haura d'adoptar amb el vot favorable
de, al menys 75% deIs assistents.

4. L 'Assemblea General sera presidida per una mesa integrada pel President i els
altres components de la Junta Directiva. Actuara com a secretari qui ho sigui de
/'entitat, signant /'acta de la mateixa el President, el Secretari idos socis escollits
per sorteig d'entre els assistents a la reunió.

Article 9

1. La Junta Directiva és /'organ de govern de /'entitat que té la funció de promoure,
dirigir i executar les seves activitats esportives, com també gestionar-ne el
funcionament.

2. La Junta Directiva esta formada per un nombre de membres no inferior a cinc ni
superior a vint-i-un. Formaran part de la Junta Directiva un President, un o més
Vicepresidents, un Secretari, un Tresorer i els Vocals que calguin, que hauran
de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d'edat civil, no tenir
suspesa la condició de soci al moment de la convocatoria i un mínim d'un any
d'antiguitat com a socio

3. Correspon al President: la representació legal de /'entitat, i al Vicepresident o
Vicepresidents, per ordre de grau, substituir el President en cas d'absencia,
vacant o malaltia. En cas d'absencia d'aquests, /'ha de substituir el membre de
la Junta amb més antiguitat com a soci de /'entitat.

4. El Tresorer és el dipositari de /'entitat, i ti correspon signar els rebuts, autoritzar
els pagaments i portar els /libres de comptabilitat, sens perjudici de les
competéncie« que puguin correspondre al President i al Secretari de /'entitat. Ha
de formalitzar durant els dos primers mesos de cada any el balan9 de situació i
els comptes d'ingressos i de despeses, que s'han de posar en coneixement de
tots els socis. Tanmateix facilitara tota la documentació necesséne als auditors
de comptes de I'entítat -designats per I'Assemblea- per la confecció del
corresponent informe d'auditoria.

5. El Secretari ha d'encarregar-se de /'arxiu de la documentació, de redactar els
documents que afectin la marxa administrativa de I'associació esportiva i portar
elllibre de registre d'associats i elllibre d'actes.

6. L 'adscripció deIs csrtecs de Junta Directiva, I/evat el de President, s'ha de fer
entre els socis que integren la junta, deixant-ho a la decisió del President.

7. És competencia de la Junta Directiva /'admissió, suspensió o perdua de la
qualitat de soci; la convocatoria de les assemblees; la convocatoria d'eleccions
per proveir els cérrecs de la Junta Directiva; la presentació a /'Assemblea
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General de /'informe o la memoria sobre les activitats de /'entitat, de la líquidació
de I'exercici economc amb el balan9 i el compte de resultats, el pressupost i la
programació per a I'exercící següent.

8. L'elecció deIs membres de la Junta Directiva s'ha de realitzar per un període de
6 anys. Tots els cétrecs directius són reelegibles sense límitació temporal i les
renovacíons són totals.

Els membres de la Junta Directiva són responsables de la seva actuació davant de
I'Assemblea General. En cap cas poden tenir compensació economice.
La Junta Directiva ha de ser convocada pel seu President, a iniciativa propia o a
peticíó d'un ter9 deIs seus membres, amb una antelació mínima d'una setmana,
sense perjudici que pugui reduir-se aquest termini per causes d'urgencia
degudament justifica des.
Com a mínim s'ha de realitzar una reunió per trimestre, i la Junta restara
validament constituYda quan hi siguin presents la meitat deIs membres que la
componen.
Els acords de la Junta Directiva s'han d'adoptar per majoria simple deIs membres
presents, i correspon al Secretari d'estendre acta de les reunions de la Junta
Directiva, la qual sera signada amb el vist-i-plau del President i transcrita alllibre
d'actes del club un cop sigui aprovat per Junta el seu contingut.
Qualsevol membre de la Junta Directiva pot exigir que quedi reflectit a I'acta el vot
en contra que puguin emetre contra un acord i la seva explícació de vot, de forma
succinta.

Article 10

Les discrepancíes entre el club i els seus associats, per acords adoptats pels
organs de representació, govern i administració, lIevat els de materia disciplinaria
relatius a la conducta esportiva, es resoldran per milja d'un arbitratge d'equitat que
haura de ser resolt pel Dega o Degana del Col'legi d'Advocats de Terrassa, o
persona en qui delegui, acceptant de comu acord i per escrit amb el soci la
submissió a aquest arbitratge.

CAPíTOL IV. PROCEDIMENT ELECTORAL

Artic/e 11

Els membres de la Junta Directiva s'han de proveir miljan9ant sufragi lliure, directe,
igual i secret entre els socis de /'entitat amb dret a vol.
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Article 12

Són electors i elegibles els socis numeraris amb les condicions següents en la data
maxima per la presentació de candidatures:
a) Ser majors d'edat.
b) No tenir suspesa la condició de socio
c) Tenir una antiguitat mínima d'un any com a soci numerari del Club.
d) No formar part de la Junta Directiva d'un altre club o entitat esportiva d'identica
finalitat o objecte.

e) No haver estat sancionat en els darrers dos anys per part de la Federació
Catalana de Tir Olimpic, la Federación Española de Tiro Olimpico, el Tribunal
Catala de /'Esport o el Comité Español de Disciplina Deportiva.

Article 13
El procediment electoral s 'ha d'ajustar a les fases següents:
1. Convocatoria de les eleccions, que en tot cas correspon a la Junta Directiva,
constitució de la Junta Electoral, i aprovació del cens electoral.

2. Presentació i proclamació de candidatures.
3. Realització de I'elecció, I'escrutini i la proclamació deIs guanyadors. Entre el dia
de la convocatoria de les eleccions i el dia de la realització ha de transcórrer un
mínim de 30 dies habils i un maxim de 60.

Article 14
La convocatoria d'eleccions per finalització natural del mandat ha de ter-se dins els
darrers 6 mesos de vigencia i sempre amb I'antelació necesséne peroue I'elecció
es faci abans que es clogui el mandato

Article 15
La Junta Directiva ha de fer pública la convocatoria d'eleccions mitjanyant /'anunci
en un diari d'amplia ditusió a la localitat del domicili de /'entitat, i per tramesa
directa als socis, i, en tot cas, s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de I'entitat.
Igualmen t, s'ha de comunicar a la Federació Catalana de Tir Olimpic.

Article 16

La convocatoria que anuncil les eleccions ha d'intormar almenys del següent:
nombre de /locs que cal proveir, cenecs, condicions per ser elector i candidat, dia i
/loc del sorteig per a la designació deIs components de la junta electoral, terminis
d'exposició del cens electoral i reclamacions, termini per a la presentació de
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candidatures, dia i /loc de les eleccíons í temps d'obertura del col'legí electoral, í
forma d'acredítacíó d'electors.

Article 17
La Junta Electoral designada ha d'estar integrada per un nombre de 3membres í
un nombre igual de suplents, que hauran d'acomplir amb les condicions previstes a
I'article 12.

Article 18
Dins els dos dies següents a la seva desígnació, els components de la Junta
Electoral han de prendre possessíó del cenec í constituir-la formalment.

Article 19
Correspon a la Junta Electoral: cotiéixer i resoldre les reclamacions durant el
procés, I'admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les, decidir incidents i,
en general, coneixer i resoldre les reclamacíons que presentín els socis o
candidats, i publicar i comunicar els resultats.

Article 20
Les reclamacions davant la Junta Electoral s'han de fer en un termini méxim de 3
dies naturals, després que s'hagi produTt el fet objecte d'impugnació.
La resolució de la Junta, que sera executiva, s'ha de dictar díns els 3 dies naturals
següents.
Contra els acords de la Junta Electoral, pot interposar-se recurs davant el comité
d'ape¡'lació de la Federació Catalana de Tír Olimpic, en el termini de 3 dies habils
següents a la notificació de I'acord impugnat o al d'aque/l que s'entengui
desestimada tacitament la reclamació perque no s'ha dictat cap resolució expressa
en el terminí establert.

Article 21
Les candidatures han d'incloure el nom deIs socis candidats, encepcelecee pel
candidat a President.
Si es presenta o fos valida només una única candidatura, la Junta Electoral
procedira directament a la proclamació deIs seus components com a elegits per a
la Junta Directiva.
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Article 22
Si no es presenta cap candidatura o no és valida cap de les presentades, la Junta
Electoral ho ha de comunicar a la Junta Directiva o la Junta Gestora, organ que ha
de convocar noves eleccions en un termini maxim de tres mesos.

Article 23
L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora I'ha de comunicar la Junta
Electoral miljan9ant certificació, dins els 3 dies habils següents, a la Junta Directiva
o la Junta Gestora, al Registre d'entitats esportives i a les federacions esportives
catalanes a que estigui afiliada I'entitat.
Els candidats elegits han de prendre possessió dins els 5 dies habíls següents a la
seva elecció, sense que aquesta cucumeténcis modifiqui I'acabament del mandat
natural previst en aquests estatuts ni el comencemem del nou mandat.

Article 24

El cessament de components de la junta directiva es produeix, si és el cas, per les
causes següents:
1. Acabament del mandat natural per al qual van ser elegits.
2. Pemue de la condició de soci de I'entitat.
3. Pérdú« de qualsevol de les condicions per ser elegit.
4. Mori o incapacitat que impedeixi I'exercici del cétrec.
5. Decisió disciplinaría que I'inhabilití per ocupar algun ceitec deIs organs de
govern o representació de I'entitat.

6. Aprovació d'un vot de censura.

Article 25

La suspensió del mandat com a membre de la Junta Directiva es produeix per les
causes següents:
1. Solíicitud de I'interessa 't quan hi concotrin citcumstenciee que ha justifiquin i ha
aprovi la junta.

2. Suspensió de la condició de socio
3. Temps que duri la instrucció d'un expedient disciplinari a un deIs seus
components.

4. Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinaría.

Article 26
En cas d'existir vacants a la Junta Directiva perque no s'ha ptoveit la totaJitat deIs
cénecs a les eleccions o pel cessament o suspensió d'algun deIs seus
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components, sempre que no afecti el céttec de President, es dura a terme la
provisió transitoria de vacants, que ha de recaure sempre sobre socis que tinguin
la consideració d'elegibles per al cénec a pro veir. Aquesta provisió transitoria es
delega a la decisió de la Junta Directiva, que haura de ser ratificada en la propera
Assemblea General que realitzi I'entitat.
Els cérrecs vacants provei'ts amb aquest procediment, i els designats per ocupar-
los, són transitoris, només pel temps que resti de mandat al céttec. S'exceptua
d'aquesta norma el designat per substituir un membre de la junta amb el mandat
suspes temporalment, ja que en aquest suposit el mandat de substitut s'ha de
limitar al temps de suspensió del substitult, que es reincorporara acabada la
suspensió. Tot eixo, sense que les provisions transitories puguin alterar el temps
natural del mandat deIs cénecs previst en aquests estatuts.

Article 27

No obstant el previst en els articles anteriors, si la dimissió, renúncia o el
cessament deIs components de la Junta Directiva es produeix en forma simultania i
genera litza da, cal constituir una Junta Gestora quan es doni un deIs suposits
següents:
a) Sempre que les vacants afectin a més del 50% deIs components de I'organ
directiu, incloent-hi la del President.

b) Quan les vacants afectin a més del 75% deIs membres directius, pero no al
President.

c) En qualsevol cas, sempre que la Junta Directiva resti constituida per un nombre
de membres inferior a cinc persones.

La Junta Gestora té com a finalitat principal convocar eleccions per proveir els
cénecs de la Junta Directiva, la qual cosa ha de ser en el termini maxim de 3
mesos des que s'hagi pres possessió deIs cértecs.

La designació de la Junta Gestora, la fara la Federació Catalana de I'esport
principal del Club, a petició de qualsevol soci del Club.

Aquesta Junta Gestora estara formada per un nombre no inferior al 50% del total
de la Junta Directiva, designació que ha de recaure sobre socis que tinguin la
qualitat d'elegibles.

S'exceptua d'aquesta regulació els suposits en els que la dimissió es produeix per
la decisió deIs cessants de presentar-se com a candidats en un procés electoral
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con voca t. En aquest cas, si resten a la Junta Directiva 1/3 deIs seus components,
la Junta es manté amb aquests membres sense que calgui proveir les vacants ni
nomenar la Junta Gestora; en cas contrari, els membres no dimitits més els titulars
de la Junta Electoral es constituiran en Junta Provisional fins a la finalització de les
eleccions.

cAPírOL v. REGULACIÓ DEL vor DE CENSURA

Article 28
Perque es pugui sol, licitar un vot de censura contra el President de /'entitat, la
totalitat de la junta, o qualsevol deIs seus membres, cal que ho demani per escrit
motivat la majoria simple deIs membres de la Junta o, com a mínim, el 20% deIs
socís de I'entitat.

Article 29
Un cop presentada la sol, licitud de vot de censura, dins els deu dies habils
següents s'ha de constituir una mesa de 5 persones formada per 2 membres de la
Junta Directiva designats per aquesta, els dos primers socis signants de la
sol, licitud i un delegat de la Federació Catalana de Tír Olímpic, que en sera el
President.

Article 30
Un cop comprovada I'adequació de la so¡'licitud per part de la mesa del vot de
censura als requisits de /'article 32, la Junta Directiva ha de convocar /'acte de la
votació, que haura de realítzar-se en un termini no inferior a 10 dies habils ni
superior a 20 dies habils. La convocatoria s'haura d'ajustar a les condicions
estatutaries per a la convocatoria d'assemblees.

Article 31
El vot de censura només el pot acordar la majoria deIs 2/3 deIs socis assistents a
/'Assemblea convocada a /'efecte, i sempre que en /'acte de votació hi participin,
com a mínim, un 25% del total de membres de pIe dret del club.

Article 32
Un cop acordat el vot de censura, el President, la Junta Directiva o els membres a
qui afecti cessaran automaticament, i s'aplicara el regim de provisió transitoria de
vacants corresponent, segons els suposits previstos en els presents Estatuts.
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CAPíTOL VI. REGIM ECONOMIC I DOCUMENTAL

Article 33

Regim económic

1. El patrimoni fundacional de /'entitat resta integrat per les aportacions inicials deIs
socis fundadors.

2. L' entitat se sotmet a regim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions
legals que corresponguin.

L 'objectiu principal deIs béns de que disposa és el foment i la practica de les
activitats esportives de /'entitat i les possibles rendes s'hauran d'aplicar a la
conservació i el desenvolupament deIs seus objectius socials, sense que en cap
moment puguin repartir-se beneficis entre els seus associats i directius.

3. La Junta Directiva té les facultats de disposició economice de /'entitat amb el
límit del total de despeses previstes en el pressupost anual, amb una variació
mexime d'un 20%. En el cas que calgui superar aquesta quantia s'estableix com
a preceptiva la convocatoria d'una Assemblea General per tal que autoritzi el
pressupost complementari.

4. L'Assemblea General només pot autoritzar a la Junta Directiva /'adquisició, el
gravamen i I'alienació de béns o acceptar diners en credit o préstec durant
/'exercici, fins a un import conjunt que no excedeixi del 20% del pressupost
d'ingressos. Per excedir d'aquest límit, cal que la proposta sigui aprovada per
les 2/3 parts deIs assistents a /'assemblea. No es pot autoritzar I'emissió de
títo/s de deute que estiguin garantits per parts alíquotes patrimonia/s a favor deIs
socis de I'entitat.

5. L 'emissió de títo/s transmissibles representatius de deute o /'alineació o el
gravamen de béns immobles el valor deIs quals excedeixi del 20% del
pressupost d'ingressos aprovats per a /'exercici s'han de tractar en Assemblea
General i ha de ser aprovat per les 2/3 parts deIs assistents.

6. Quan es tracti de prendre diners a préstec en quantitat superior al 50% del
pressupost anual, i també en el suposit d'emissió de títo/s de deute, és preceptiu
I'informe favorable de la Secretaría General de I'Esporl.

7. El producte obtingut de I'alienació d'instal'lacions esportives i deIs terrenys en
que es trobin, ha d'inverlir-se íntegrament en /'adquisició, la construcció i la
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mil/ora de béns de la mateixa aplicació, segons els objectius esportius de
/'entitat, I/evat que la Secretaria General de /'Esport informi favorablement
respecta de J'inversió del esmentat en altres aplicacions.

Article 34

Regim documental
1. Integren el regim documental i comptable:

a) EI/libre d'actes.
b) Elllibre de registre de socis.
c) Els /libres de comptabilitat.
d) Els betencoe i comptes de guanys i pétaues i la memória económica.

2. E/s /libres d'actes de/s órgans de govern i e/s de comptabilitat s'han de
diligenciar davant els organismes administratius corresponents, davant la
Federació Catalana de Tir Olimpic o per diligencia notarial.

cAPírOL VII. REGIM DISCIPLlNARI

Article 35
El regim disciplinarí esportiu s'estén a conéixe: les infraccions de les competicions,
de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa.
La potestat disciplinaria confereix als seus titulars la possibilitat de reprimir o
sancionar els socis, esportistes, tecncs i directius.

Article 36
La potestat disciplinaria confereix als seus titulars legítims la possibilitat de reprimir
o sancionar les persones sotmeses a la disciplina esportiva o associativa del club,
és a dir, a/s seus socis afiliats, esportistes, tecnics i directius, d'acord amb les
normes legals estatutaries o reglamentaries i segons les seves competencies
respectives.

L'exercici de la potestat disciplinaria correspon:
1. Als Jutges o Arbitres durant el desenvolupament de les competicions de caire
intern associatiu. Les seves decisions són inapel·lables.

2. A la Junta Directiva, qui podra delegar la mateixa, a un órgan coJ-legiat constitun
a tetecte, el qual estara compost per un nombre de membres no inferior a tres ni

Pagina 14



CLUB DE TIR DE PRECISIÓ
TERRASSA

~ Consell Cata'A
•• de l'Esport

Registre d'Entitats Esportives

Imli Generalitat
IUU/ de Catalunya

superior a cinc, e/s qua/s seran designats per la mateixa junta dins e/s socis en
els quals concorrin les condicions de /'article 12 deIs presents Estatuts. Aquest
organ, convocat cada vegada que sigui necessari, ha de resoldre per majoria e/s
assumptes sotmesos a la seva competencia. El seu mandat coincidir a -com a
méxim- amb el de la Junta Directiva delegant.

Article 37
1. Contra e/s acords disciplinaris adoptats en primera i única instancia per la Junta
Directiva o /'organ coUegiat constitui't a /'efecte, es pot interposar recurs:

2. Davant el comité d'apel'lació de la Federació Catalana de Tir Olimpic, quan es
tracti de sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini
mexin: de 10 dies habils següents a la notificació de /'acte impugnat.

3. Davant I'autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les
normes de conducta associativa, en el termini de 40 dies següents a la
notificació de /'acte impugnat, i sempre que no hagi submissió a arbitratge.

4. Per mitja de reglament de regim interior, aprovat per la Junta Directiva i per
/'Assamblea General, s'estableix un regim tipificat de sancions, així com e/s
procediments disciplinaris d'aplicació i de recursos, de conformitat amb la
legalitat vigent. Subsidiariament és d'aplicació el regim disciplinari previst en el
Text únic de la L/ei de /'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000 de 31 de
juliol.

CAPíTOL VIII. REFORMA DELS ESTATUTS I CAUSES D'EXTINCIÓ O
DISSOLUCIÓ

Article 38
Els Estatuts poden ser modificats o reformats per acord de I'Assemblea General
convocada a I'efecte mitjan9ant votació favorable de les 2/3 parts deIs socis
assistents.

Article 39
El Club es pot extingir per resolució judicial, per fusió o absorció en altres
associacions o clubs, i per les altres causes previstes en /'ordenament jurídic
vigent.
L'extinció del Club per qua/sevol causa comporta la cancel'lacíó, d'ofíci o a
instancia de part, de la seva inscripció al Registre d'entitats esportives.
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Article 40
Dissolta /'entitat, el romanament deIs seu patrimoni social, si n'hi ha, revenue a la
col'lectivitat, i a tal etecte s'haura de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria
General de /'Esport, perqué acordi la destinació deIs béns per al toment i
desenvolupament de les activitats esportives de la ciutat e Terrassa.

El Secretari

FRANCISCO VELASCO GONZALEZ

Els presents Estatuts aprovats per Assemblea General Extraordinaria de data
28/2/2009 i ratificats per Resolució del Secretari General de L 'Esport
de s'adeqüen al Decret Legislatiu 1/2000 del 31 de juliol 2000, i
deroguen qualsevol disposició anterior que es contradigui amb el seu contingut
normatiu.

Consell Cata la
de l'Esport
Registre d'Entitats Esportives
mil Generalitat
/W!j de CatalunYII

Faig constar que ets r.resents sstatuts aprovats
per ~.ssemblea genera.l.de data 2,€/2../2.oÁO
I ratíñcats per Aesoluclo del Secretari General df
I'Esportde 3C/~ /"2..o.A.O s'adeqüer.
al Oeeret 145 /19!1, lie 17 de [uny, i deroguen
quaíssvol aisposició an rier que es contradiguí
amb el seu contingut n rmatiu

Esplugues de Llobregat.
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